,, Veniti de luati lumina! Lumina Lui Hristos, lumineaza tuturor!’’.
Iubiti credinciosi :
Am pornit pe calea postului si a rugaciunii spre a urca duhovniceste pe muntele virtutilor
crestine, spre a fi martori ai Invierii Mantuitorul nostru Iisus Hristos din morti si in anul acesta
binecuvantat- 2008.
Bucuria Invierii se regaseste in fiecare dintre noi si se implineste zilnic, cu cat ne apropiem de
momentul ei. Invierea Domnului ne aduna pe toti la masa credintei, ne imparte Lumina din
Lumina Cereasca si ne incurajeaza, zicand:,, Bucurati-va!” si ,, Nu va temeti!”, deoarece sunteti
fii ai Invierii, traiti prin Inviere si treceti prin ,,moarte la viata si de pe pamant la cer’’.
Lucrarea de mantuire a Domnului Iisus Hristos nu s-a incheiat pe Cruce, ci s-a desavarsit prin
Inviere. Tot asa si viata noastra nu se va incheia cu obisnuitul mormant, ci ea va continua cu
invierea fiecaruia dintre noi, spre fericire sau spre osanda vesnica. Când zicem cu credintã:,,
Hristos a înviat!’’ afirmam implicit: ,, Noi toti vom învia!’’. Învierea Domnului nostru Iisus
Hristos este dovada cea mai puternică a dumnezeirii Lui, dar şi fundamentul credinței noastre
creştine. ,,Daca Hristos nu ar fi Inviat zadarnica ar fi fost credinta noastra, zadarnica
propovaduirea noastra ‘’ (I Cor.15,14 ).
Se implinesc nouzeci si cinci de ani, pentru Mama Comunitatii Romane din Montreal, adica
pentru Biserica noastra,, Buna Vestire’’, care a crescut generatii de fii credinciosi, i-a ocrotit prin
rugaciune , i-a luminat prin invatatura sfanta transmisa de vrednicii slujitori si chiar a fost un
sprijin material pentru cei nevoiasi. Slujba Sfanta a Invierii, ii va aduna pe toti in jurul Casei
Sfinte si-i va impartasi din Lumina ei, pe toti fiii prezenti sau plecati din lumea aceasta.
Mangaierea Invierii va alina toate sufletele, va aduce comunitatea la prezent si prin aceasta
comuniune dumnezeieasca, vom sta la sfanta masa liturgica, impreuna cu toti cei dragi. In
aceasta consta taina Invierii!
Ziua Invierii este ziua iubirii, a iertarii, a nadejdei deoarece Invierea Domnului este invierea
noastra, a tuturor. Cantarea spune:”Ziua Invierii si sa ne luminam cu praznuirea si unul pe altul
sa ne imbratisam. Si sa zicem fratilor si celor ce ne urasc pe noi, sa iertam toate pentru Inviere si
asa sa strigam : Hristos a inviat din morti, cu moartea pe moarte calcand si celor din morminte
viata daruindu-le”
Dorim ca lumina Invierii Sale, sa se reverse in vietile noastre, sa aduca bucurie in casele si
familiile noastre, sa ne intareasca pe toti in credinta, nadejde si iubire sfinta. Cu aceste ganduri,
Pr. Liviu Alexandrescu, impreuna cu Consiliul Parohial si Comitetul Doamnelor, va imbratiseaza
crestineste si va intampina la Praznicul Invierii, cu salutarea pascala :,, Hristos a Inviat!” si
,,Sarbatori fericite’’.

Preot Liviu Alexandrescu

